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Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra
bindningar

Nina Bohm-Starke

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft, någon fastare 
anknytning till företag eller intressent? Inget

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller 
haft något uppdrag för företag eller intressent

Campus Pharma AB – Advisery Board 
Ipsen – Medical Adviser

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft några tjänster, 
befattningar, forskningsanslag eller bidrag i vilka företag eller intressent är 
involverade? Inga

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft andra former av 
bindningar till företag som ligger nära det egna expertområdet? Inga

• Hör redovisar du om det finns något annat med anknytning till det aktuella 
uppdraget som du bedömer eventuellt kan medföra att din opartiskhet ifrågasätts 
av utomstående? Inga



Många faktorer att ta hänsyn till

Nästan alla diagnoser som drabbar kvinnliga 
genitalia kan självklart påverka den sexuella 
funktionen;

➢….men hur bra är vi på tala om sex med 
våra patienter?

➢….hur vanligt är smärta vid sex och 
samlag?

➢….konsekvenserna av att ha ont

➢….vilka förutsättningar har vi när det 
gäller kunskap, tid, resurser? 

➢….vilken roll, vilket ansvar skall vi 
gynekologer ha?

➢….hur tränger vi igenom medias bild av 
hur sex skall vara?



Vilka patienter möter vi som har 
dyspareuni och vad gör vården 

idag?



Endometrios
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Postmenopausal atrofi

Även äldre kvinnor har sex och kan 
ha ont – fråga aktivt!
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Lokal behandling vid vaginal atrofi
Antal månadsbehandlingar



Canceröverlevare

Gyncancer

➢ Vulvacancer –
kir/strålning

➢Ovariecancer – kir/cyt

➢Endometriecancer –
kir/strålning

➢Cervixcancer -
kir/strålning

Skivepitelcancer + 
lichen sklerosus
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➢ Den yngre kvinnans 
gyncancer

➢ Medelålder 50 år, men 
30% är < 40 år och 10% 
är under 30 år

➢ Överlevnaden ökar inga 
unga åldrar, dvs fler 
lever längre med 
eventuella sequelen
efter behandlingen



Histologiska förändringar i vagina efter 
strålbehandling

➢ Förändringar i slemhinnans 

elastinfibrer

➢ Kraftig atrofi av epitelet och hög 

densitet i bindvävens kollagen

➢ Lägre antal ER alfa receptorer i epitelet

➢ Stort andel patienter har dyspareuni

➢ Alla har systemiskt östrogen, men 

östrogenet har svårt att tränga ut till 

slemhinnan pga uttalad fibros i 

bindväven

➢ Viktigt att lokalt östrogen sätts in tidigt

Cx caFrisk

Vaginal morpholocigal changes in cervical 

cancer survivors. Alexandra Hofsjö, KI 2018



Bröstcancer

➢ Överlevnaden ökar och 
man rekommenderar att 
den antiöstrogena 
behandlingen förlängs

➢ …….men hopp finns







Graft versus Host Disease

• Efter allogen BMT eller stamcells 
transplantation

• Liknar erosive lichen planus

• Förträngningar och synerkier i vagina

• Behandling 

- potenta steroider – dermovat

- tacrolimus (motverkar atrofi)

- östrogensubstitution 

- stavträning

- om övrig aktiv GvHD krävs 
systembehandling och kontakt med 
hematolog

Female genital Graft versus-Host Disease. 

Eva Smith-Knutsson, Sahlgrenska Academy 2019



….hittills har vården varit ganska 
duktig, men nu blir det svårare!



VULVODYNI



Är det här något 
vi behöver bry oss 
om?



….och vad kan 
vården göra?

….vi kan göra 
massor, men vi 
behöver rätt 
förutsättningar!

Gertrud Dahlgren, SvD aug 2019



Epidemiologi

➢Livtidsrisken för vulvodyni uppskattas till 16% och 7 % med pågående 
symtom.

➢Signifikant dyspareuni angavs av 13% av kvinnor i åldern 20-29 år i en 
svensk studie.

➢Alarmerande data från en ung svensk population (n=300) som angav 
ytlig samlagssmärta i 65% vid första samlaget och 46% fortsatte att ha 
smärta och obehag.

➢Många söker inte hjälp.

➢Den största subgruppen är lokaliserad provocerad vulvodyni, 
majoriteten av patienterna mellan 20-30 år. 

Harlow et al 2003, Danielsson et al 2003, Elmerstig et al 2009



Kartläggning av vestibulit

Förekomst och behandling av flickor och kvinnor med 
vestibulit samt behov av kunskapsstöd

Hanna Mühlrad 2018



Antal förstavårdskontakter
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Figur 2. Antal individer med förstavårdskontakt för vestibulit, vulvasmärta och/eller 
samlagsmärta per år 

Antal förstavårdskontakter för vestibulit, vulvasmärta och/eller samlagsmärta (huvud eller bidiagnos) 

inom öppen och slutenvården hos flickor och kvinnor i åldrarna 15-44, tidsperiod 2001-2016. 



Ålder vid förstavårdskontakt



Vulvodyni- terminologi 2015

A  Vulva smärta relaterad till ett specifikt tillstånd
1. Infektioner (recidiverande candida, herpes) 

2. Inflammatoriska (dermatoser)

3. Neoplastiska (extramamillär Pagets sjukdom, skivepitelcancer)

4. Neurologiska (postherpetisk neuralgi, nervkompression eller nervskada, neurom)

5. Iatrogena (postoperativ smärta, kemoterapi, strålning)

6. Hormonell brist (urogenital atrofi efter menopaus, ammningsatrofi)

B  Vulvodyni – minst 3 månaders duration utan identifierbar etiologi 
med potentiella associerade faktorer

1. Lokaliserad (vestibulodyni, klitorodyni), generaliserad (stora delar av 
vulva drabbad) eller mixed (både lokaliserad och generaliserad).

2. Provocerad (vaginal penetration eller beröring), spontan eller mixed.

3. Smärtdebut (primär eller sekundär)

4. Tidsmönster (intermittent, konstant, omedelbar, fördröjd)

2015 ISSVD, ISSWSH, and IPPS Consensus Terminology and Classification of 
Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia. J Sex Med 2016 Apr;13(4):607-12. 



Rätt diagnos……

Provocerad vestibulodyni (PVD)

• Beröringssmärta – hypersensibilitet

• Allodyni

• Eventuellt rodnad, inte alltid

• Oftast mest problem i bakre omfånget av 
vestibulum

• Ofta ökad spänning i 
bäckenbottenmuskulaturen

Oprovocerad generaliserad vulvodyni

• Ofta inga typiska kliniska fynd

Svamp 

• Kliar, svider, smärta – mer konstanta besvär



Rätt vårdorganisation……



Rätt kunskap……på alla nivåer

➢Ungdomsmottagningar

- Första instansen – oerhört viktig funktion för tidig diagnos 
och prevention

- Saknar registrering av diagnoser, svårt att kvalitegranska

➢Sex- och samlevnadsmottagningar

- Sexologisk kompetens är en bristvara, vi behöver samarbeta

➢Gynekologiska öppenvårdsmottagningar

- Rätt resurser beträffande tid, ersättningsnivåer och behov 
av kuratorer, barnmorskor, mm.

➢Vulvamottgning – bör finnas i varje region/landsting

➢Utbildningsinsatser kräver en fungerande organisation



Vulvamottagningar i Sverige

I dagsläget finns nivå 1 och 2 i 
samtliga regioner, men det 
finns geografiska skillnader 
avseende tillgången till 
vulvamottagningar. 



Rätta målsättningar……

➢Vi kan inte blunda för den här patientgruppen

➢Vi behöver hjälp från regeringen, 
socialdepartementet, SoS, SFOG för att få till en 
organisatorisk och strukturell förändring av vården

➢Är det dags för Nationella riktlinjer även för 
vulvodyni?


